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Kim Pani chciała być z zawodu w dzieciństwie.
Kiedy chodziłam jeszcze do podstawówki, marzyłam o tym żeby zostać lekarzem.
Później stwierdziłam, że wolałabym jednak leczyć zwierzęta, nie ludzi i już do końca
liceum marzyłam o weterynarii. Był jednak pewien problem, bardzo nie lubiłam i nadal
nie lubię biologii, co przeszkodziło mi w spełnieniu tego marzenia.
Natomiast zawsze lubiłam pisać, więc po liceum rozpoczęłam studia dziennikarskie, w
trakcie których, jako wolontariusz, uczyłam w szkole. Wtedy zdecydowałam, że będę
nauczycielem.
Czy lubi pani podróże?
Bardzo.  Jeśli tylko mam taką możliwość, wyjeżdżam. Podróżujemy razem z moim
mężem po Polsce, ale wyjeżdżamy też za granicę . Udało nam się odwiedzić wiele
pięknych miejsc. 

Wywiad z nauczycielką języka angielskiego 
panią Małgorzatą Pawłowską

Wszystko zaczyna się 
od marzenia.

 Co lubi Pani robić w
czasie wolnym?
Mam bardzo mało czasu
wolnego, więc staram się
go wykorzystać
maksymalnie. 
Kiedy pogoda jest ładna,
jeżdżę na rolkach i chodzę
na długie spacery z moim
psem. 
W deszczowe wieczory
lubię czytać książki i
słucham muzyki.

Jaki ma Pani ulubiony
kolor?
Kolor trzeciego pasma
tęczy. 
Kolor słońca. Za słońcem
zaś idzie energia, chęć do
życia, radość 
i szczęście.

            Nothing happens unless
                   first a dream.
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"Patroni naszych ulic"
konkurs rozstrzygnięty! 

Pasowanie na czytelników

Patroni naszych ulic
 to wyjątkowy
konkurs w którym co
roku biorą udział nasi
uczniowie i
wygrywają. 
W kategorii literackiej
I miejsce:
Alicja Murzańska- 4a
Ewa Skomro- 6a
II miejsce:
Nina Durbas-4c
Aga Argasińska- 4d
Wiktor Kostuch- 5a
 Kasia Okarma 5b
III miejsce:

Maria Wiśniowska- 6c
Paulina Siwek- 6a
 Maria Durbas-4c
Wyróżnienia: 
Zuzia Adamczyk  6c
Artur Szewczyk 6a
Inga Idzikowska 5a
Alicja Syryca 5b
Weronika
Twardochleb 5b
Krzysztof Leśniak 5b
GRATULUJEMY!

Ul. Dobrego Pasterza.

Laureaci konkursu

Od początku roku
szkolnego nasze
pierwszaki pilnie się
uczą i poznają
zasady panujące w
szkole. W
październiku byli
gotowi do złożenia
uroczystego
 ślubowania na
ucznia, a już w

listopadzie poznali
zasady korzystania z
biblioteki szkolnej i
pracowni
multimedialnej.
Uczniowie klasy 1a i
1b złożyli uroczyste
ślubowanie na
czytelnika i
samodzielnie
wypożyczyli

swoje pierwsze
książki. Na
zakończenie
spotkania każdy
uczestnik otrzymał
pamiątkową
zakładkę i
zaproszenie do
korzystania ze
zbiorów biblioteki
szkolnej.

"Witam Cię kartek
szelestem,
tytułem na pierwszej
stronie,
Witam,
bo po to przecież
jestem,
żebyś mnie ujął w
dłonie
i czytał..."

    Pasowanie na czytelników 
        biblioteki szkolnej

Witajcie w kolejnym
odcinku:
,,Na tropie SP.95 ".
Zobaczcie, na
pierwszy rzut oka
widać, że to trzy
piętrowy budynek
szary i nudny jak inne
szkoły, ale to nie
prawda.
Wystarczy, że
przyjrzycie się
dokładniej, a
dostrzeżecie wielki
kasztan, który jesienią
wygląda pięknie

w kamizelce
pomarańczowych liści.
Albo ten żywopłot
otaczający drzewo .
Wejdźmy do środka.
Widzimy schody w
górę i w dół.
Schody w górę
prowadzą na parter, a
w dół do "piwnicy'' 
w której znajduje się
szatnia.
Krążą pogłoski, że tam
straszą duchy.
Pójdźmy na górę, czyli
na parter,

gdzie znajduje się
klejnot szkoły-świetlica
główna, ze swoimi
wszystkimi grami.
 Są tam "Węże i
drabiny", które się
nigdy nie kończą, kółka
do robienia ładnych
wzorków, które się
nigdy nie udają i
wykreślanki, w których
nigdy się nie udaje
znaleźć hasła.
Uciekajmy stąd, żeby
nie wpaść w trans
świetlicowych zabaw i
gier najlepiej od gwaru i
zgiełku do biblioteki

na pierwsze piętro. Z
dala od zamieszania.
Tam znajdziesz inny
świat, zanurzysz się w
lekturze i zapomnisz o
zadaniach, więc lepiej
zmykajmy teraz na
górę na drugie piętro do
pracowni regionalnej.
Tam przywita Cię
Krakowiak i
Krakowianka. 
Powiedziałam koniec
zwiedzania. Nie
widzicie, że czytam
książkę?Dobrze,
jeszcze dla  każdego
po kasku. Wiecie o

co mi chodzi? Nie?
Przerwa się zaczyna...
Agnieszka
Argasińska

G. Walocha

Alicja Murzańska

Alicja Murzańska



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 1 11/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 95.WYMIAR Nr 38

Dzień Wszystkich Świętych wywodzi
się ze wspominania wszystkich
męczenników chrześcijańskich.
W tym dniu odwiedzamy groby
naszych bliskich przy których
zapalamy znicze, spotykamy się w
gronie najbliższych, wspominamy
oraz modlimy się. 

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

 Nasi wygrywają KARTKA
DLA
POWSTAŃCA

Tajemnice mojego
miasta

Nasi uczniowie z
klasy 3c  wygrali
konkurs
pt.,,Tajemnice
mojego miasta".
Konkurs składał się z
kilku zadań.
Należało przygotować
plakat i prezentacje
oraz rozwiązać szereg
zadań.M.in.:krzyżówki
łamigłówki,rebusy i
pracę z mapą.
Zajęli oni trzecie
miejsce.
Wykazali się ogromną

wiedzą o naszym
mieście Krakowie.
Organizatorem było
MDK 102.
Jesteśmy dumni z
naszych kolegów!
Gratulujemy:-)

Klasa 4c i 4b
przygotowały
uroczystą akademię z
okazji Dnia
Niepodległości. W
pierwszej części
uczniowie przypomnieli
z kart historii, jak
Polska utraciła
niepodległość, 

a w drugiej poznaliśmy
przygody chłopca i
dziewczynki, którzy
chcieli wręczyć Polsce
kwiaty i podróżowali od
miasta do miasta, aż
dowiedzieli się, że to
 święto wszystkich od
Bałtyku po Karpaty.

W latach 1919–1936
rocznice odzyskania
niepodległości
świętowano w
Warszawie. W dniach
poprzedzających 11
listopada na murach i
płytach pojawiały się
afisze, ulotki i napisy
„Polska żyje”.

Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w
projekcie BohaterON,
którego organizatorem
jest Fundacja
SENSORIA. Jest to
projekt mający na celu
upamiętnienie i
uhonorowanie
uczestników Powstania
Warszawskiego. Jak
piszą Organizatorzy:
"BohaterON ma
edukować
społeczeństwo,
bazując na tysiącach
historii Powstańców.
Ma pokazywać

nie tylko tło
historyczne, ale także
sukcesy, dramaty i
emocje każdego z
nich".
 Uczniowie klas V i VI
oraz IVa wykonywali
kartki, które zostaną
wysłane do
uczestników walk o
Stolicę. Jest to wyraz
naszej pamięci o
historii ojczyzny i
ludziach, którzy
walczyli o jej wolność.

         1 listopada to ważne święto 
             Dzień Wszystkich Świętych

Na pobliskim
Cmentarzu
Rakowickim  w
Krakowie są
pochowani słynni
Polacy. Między innymi
wielki malarz
historyczny Jan
Matejko. Warto
odwiedzając poszukać
grobowce znanych
postaci np.Wisława
Szymborska, Piotr
Skrzynecki, Oskar
Kolberg.
Refleksja o cmentarzu
Ubrany w drzewa i
kwiaty
stoicki spokój
cmentarza
jest pełen ptasiego
śpiewu

i wcale mnie nie
przeraża…
myśleniu sprzyja
tutejszy
dostojny nastrój i klimat
jakby jesienny – nie
ważne
czy wiosna, lato czy
zima…
przychodzę tu czasem,
aby  zadumać się choć
przez chwilę
nad losem żywych, do
których mam nadal
powrotny bilet…
- M. Urban

Reprezentanci 3C

J. Matejko

D. Maślak
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